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Voorwoord 
 

 
Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Stichting Openbaar Onderwijs Noord (SOON). Dit jaar was voor de 

organisatie een jaar in transitie. Er zijn een groot aantal veranderingen doorgevoerd en is er een start 

gemaakt om “het huis op orde te krijgen”. Door de fase waarin de organisatie zich bevindt heeft  

expertise de organisatie verlaten en is daarmee ook een deel van het historisch besef verdwenen. Deze 

nieuwe situatie biedt kansen en mogelijkheden, tegelijkertijd zijn we er ons van bewust dat er zo weinig 

tot geen collectief geheugen beschikbaar is. 

Dit heeft van alle medewerkers flexibiliteit gevraagd en aanpassing aan de huidige situatie. 

 
In januari 2015 is de voormalig bestuurder vertrokken en zijn zijn werkzaamheden overgenomen door 

een interim bestuurder. Daarnaast is er op 1 juli  2015 een hele nieuwe Raad van Toezicht geïnstalleerd. 

In november 2015 is er een nieuwe bestuurder benoemd voor de Stichting Openbaar Onderwijs Noord. 

 
In de periode van januari 2015 tot november 2015 is er voor gekozen om de scholen zodanig te 

faciliteren dat zij goed onderwijs kunnen blijven bieden en zijn de effecten van deze periode nauwelijks 

zichtbaar op de scholen. Dit betekent dat er investeringen hebben plaats gevonden op het gebied van 

schoolontwikkeling (middels projecten) en het onderhoud van de gebouwen. Daarnaast is het 

noodzakelijk geweest om een aantal medewerkers in het risico dragend deel van de formatie (RDDF) te 

plaatsen. Inmiddels is duidelijk dat niet al het personeel dat in het RDDF geplaatst was, ontslagen hoeft 

te worden. 

 
In de laatste periode van het jaar 2015 is een analyse opgesteld zodat er voor de zomer 2016 belangrijke 

stappen zijn gezet om nu te kunnen bouwen aan SOON van de toekomst. 

 
Langs deze weg wil ik een ieder, die betrokken is bij SOON, bedanken voor het beroep dat is gedaan op 

uw geduld, vertrouwen en flexibiliteit in de afgelopen periode en spreek ik de hoop en verwachting uit 

dat we met elkaar een nieuw bestendig SOON zullen vormen. 

 
Mirjam Leinders 

Bestuurder 

Stichting Openbaar Onderwijs Noord 

Juni 2016 
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1. Missie en Visie 
 

Stichting Openbaar Onderwijs Noord (hierna te noemen SOON) is een zelfstandige stichting voor 

openbaar primair onderwijs en bestaat sinds 26 november 2010. Hiervoor lagen de taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor het primair openbaar onderwijs bij het stadsdeel 

Noord van de gemeente Amsterdam. 

 
In 2015 maakten zestien openbare scholen voor basisonderwijs, waaronder één school voor 

speciaal basisonderwijs, deel uit van SOON (zie paragraaf 2.1 organisatiestructuur). 
 

 

1.1 Missie 
 

Op dit moment wordt binnen SOON gewerkt met een missie die opgesteld is in de periode 2011-2014. 

Deze missie is als volgt verwoord. Bij ons in Amsterdam-Noord heeft iedereen talent. Het is onze 

droom om de talenten van kinderen, leerkrachten en ouders zodanig te ondersteunen dat zij zich 

optimaal kunnen ontwikkelen in een steeds veranderende maatschappij. Bij het realiseren van deze 

droom hebben wij vijf uitgangspunten: 

• diversiteit als inspiratiebron; 

• voortdurende ontwikkeling; 

• zichtbare kwaliteit; 

• samen leren en samenwerken; 

• professionele cultuur. 

 
Deze visie is nog steeds leidend. Wel wordt er in 2016 een start gemaakt met het formuleren van 

een missie en visie die beter past bij de wensen en vragen van zowel SOON als haar omgeving. 
 

 

1.2 Openbaar onderwijs 
 

Onze scholen zijn openbaar. Dat betekent voor ons dat alle leerlingen van welke godsdienst of 

levensbeschouwing ook, welkom zijn. Dat betekent ook dat onze medewerkers aangesteld zijn op basis 

van bevoegdheid en bekwaamheid, ongeacht ras, leeftijd, godsdienst of seksuele geaardheid. Onze 

leerlingen hebben veel verschillende godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke 

waarden. Wij besteden daar actief aandacht aan, praten met hen daarover en kweken respect voor 

elkaars standpunt. 

 

1.3 Strategisch beleidskader 
 

In 2014 is een strategisch beleidskader opgesteld dat als kader dient voor het opstellen van het nieuwe 

strategische plan 2015-2020. De kernpunten hiervan zijn in een aantal thema’s samengevat: 

• de school als knooppunt; 

• onderwijs op maat; 

• lerende organisatie; 

• organisatieontwikkeling; 

• randvoorwaarden op orde; 

• wij communiceren; 

• wij realiseren de ontwikkelingen in een financieel gezonde organisatie. 

 
In onze organisatie is een behoefte aan een nieuw strategisch beleidskader. Een kader dat voldoet aan 

de huidige wensen, vragen en behoeftes van SOON en haar omgeving. In 2016 wordt hiermee een start 

gemaakt. 
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2. Governance 
 

 

2.1 Feiten en cijfers: inrichting en besturing van SOON in 2015 
 

2.1.1 Juridische structuur 
 

Soon wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit één bestuurslid. De Raad van Toezicht bestaat uit 

vijf leden. Deze worden benoemd door de gemeenteraad van Amsterdam. Wijziging van de statuten 

vereist de goedkeuring van de gemeenteraad. SOON volgt de governance-code Goed Bestuur. 

 
2.1.2 Organisatiestructuur 

 

Eind 2015 zag de organisatiestructuur van SOON er als volgt uit. 

 

 
 

Raad van Toezicht 

In 2015 is RvT van SOON volledig vernieuwd. Voorzitter J. Postma heeft in januari 2015 ontslag genomen 

als voorzitter daarnaast hebben de andere leden van de RvT hun portefeuille ter beschikking gesteld.   

Tot 1 juli 2015 was de Raad als volgt samengesteld: 

de heer J. Postma, voorzitter; 

de heer M. Berendse, waarnemend voorzitter na vertrek voorzitter; 

de heer K. Borst; 

de heer J. Zahri; 

de heer B. Drost. 

 
Met ingang van 1 juli 2015 zijn de nieuwe leden van de Raad van Toezicht benoemd, dit zijn: 

de heer J.A. de Haas, voorzitter; 

mevrouw  A.C. Kaijer; 

mevrouw A. Hulk; 

mevrouw B. Dijkgraaf; 

de heer F. Martin. 

In het bericht van de Raad van Toezicht kijkt de Raad terug op 2015. 
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Bestuur 

Het bestuur van SOON is van 1 januari tot 1 november 2015 uitgeoefend door de heer C. de Ruiter op 

interim-basis. Met ingang van 1 november 2015 is mevrouw M. Leinders gestart als nieuwe bestuurder. 

 
Directies 

De directeuren van SOON zijn integraal schoolleider. Eind 2015 waren de volgende directeuren belast 

met de leiding van een school. 

 
 

Brinnr. 
 

School 
 

Directeur 

 

20SH 
 

IJpleinschool 
 

Madelene Ritsema 

 

20XY 
 

De Weidevogel 
 

Jos van Teunenbroek 

 

20YX 
 

SBO Universum 
 

Petra van den Tempel 

 

20ZB 
 

Buikslotermeer 
 

Jaqueline Wetter 

 Vrije School Kaïros
1
 

 

Sascha Holthaus 

 

20ZD 
 

De Poolster 
 

Conny van Coesant 

 

20ZE 
 

De Vier Windstreken 
 

Ferdinand van Veen 

 

20ZR 
 

Boven ‘t IJ 
 

Dineke Valenkamp 

 

20ZT 
 

Het Vogelnest 
 

Amanda Hartlief 

 

20ZU 
 

IKC Zeven Zeeën 
 

Jolanda Knijnenburg 

 

20ZV 
 

Twiskeschool 
 

Janneke Rondhout 

 

20ZW 
 

De Klimop 
 

Paul van Hattem 

 

20ZX 
 

De Piramide 
 

Kim Gelens 

 

21AH 
 

IJdoornschool 
 

Dick Bonsen 

 

21AI 
 

De Krijtmolen 
 

Natasja Spackler 

 

28DD 
 

IKC Noordrijk 
 

Will van Rossum 

 

30FG 
 

Overhoeks 
 

Carola Siebeling - Minneke Wiewel 

 

in 2015 hebben zich de volgende mutaties voorgedaan: 

- IJpleinschool, met ingang van 1 augustus is Madeleen Ritsema benoemd als directeur; 

- Het Vogelnest, met ingang van 1 april is Amanda Hartlief gestart als directeur; 

- Twiskeschool, Janneke Rondhout is gestart op 1 augustus als directeur; 

- IJdoornschool, Dick Bonsen is met ingang van 1 juni gestart; 

- De Piramide, Kim Gelens is gestart met ingang van 1 augustus. 
 

 
 

1 
op termijn wordt deze school zelfstandig met eigen brinnummer, in afwachting daarvan is de school 

administratief ondergebracht bij de Buikslotermeer. 
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Medezeggenschap 

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit ouders en personeelsleden die actief 

zijn op één of meerdere van de 16 scholen van SOON. De GMR heeft medezeggenschap in het beleid en 

denkt actief mee met het bestuur ten behoeve van de kwaliteit van de 16 scholen. De GMR heeft 

instemmingsrecht of adviesrecht op bepaalde onderwerpen. Ook geeft de GMR ongevraagd advies. De 

GMR bespreekt onderwerpen die leven bij de diverse scholen onder het personeel of de ouders. 

Personeel en ouders hebben vaak een gezamenlijk belang dat altijd in het verlengde ligt van het belang 

van hen om wie het gaat: de leerlingen. 

 
In het bericht van de GMR blikken zij terug op 2015. Daar kunt u lezen wie er in 2015 in de GMR zaten, 

hoe vaak de GMR bij elkaar is geweest en welke onderwerpen er aan de orde zijn geweest. 

 
Elke school heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). Vertegenwoordigers van personeel en ouders 

bespreken daarin de zaken, die de school aangaan. De directeur is de overlegpartner van de raad. De 

medezeggenschapsraden van de scholen staan in verbinding met de GMR. 

 
Stafbureau 

In 2014 kende het stafbureau veel wisselingen als gevolg van frictie tussen tijdelijke en vaste 

medewerkers (onderling) en de bestuurder. Dit heeft geleid tot het vertrek van enkele medewerkers. 

Vanaf de tweede helft van 2015 is geworven voor een drietal vacatures. Dit heeft geleid tot het 

benoemen van een nieuwe bestuurssecretaris en een nieuwe strategisch HR adviseur. Beiden starten in 

het voorjaar van 2016. De resterende vacature, die van controller, wordt vooralsnog op interim-basis 

ingevuld. 
 
 

2.2 Positie van SOON in Amsterdam 
 
2.2.1 Federatie Openbaar Primair Onderwijs 

 

Stichting Openbaar Onderwijs Noord (SOON), Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam, 

maakt onderdeel uit van de Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam. De Federatie vormt het 

samenwerkingsverband van acht openbare schoolbesturen voor (speciaal) basisonderwijs en speciaal 

onderwijs in Amsterdam. De Federatie staat voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs en telt circa 33.000 

leerlingen. Ruim de helft van alle Amsterdamse basisschoolleerlingen gaat naar een openbare school.   

In Amsterdam-Noord gaat 49% van de leerlingen naar een openbare school. 

 
De beleidsdoelstellingen die de verschillende stichtingen voor het voetlicht brengen, zijn nadrukkelijk 

bedoeld voor de Federatie als geheel. Dit betekent in de praktijk dat de verschillende stichtingen voor en 

met elkaar opereren en gebruik maken van elkaars expertise. In de komende planperiode wordt 

gestreefd naar een gezamenlijk personeelsbeleid en wil de Federatie de beste onderwijswerkgever in 

Amsterdam worden. In de strategische beleidsplannen van alle stichtingen worden deze doelstellingen 

verwoord. Belangrijk thema vormde in 2015 de oprichting van de gezamenlijke vervangingspool ‘De 

Brede Selectie’. De doelstelling is dat alle vervangers die nodig zijn op de scholen van de deelnemende 

schoolbesturen in de Federatie via deze pool worden geplaatst. 

 

2.2.2 Breed Bestuurlijk Overleg 
 
 

SOON heeft ook in 2015 deelgenomen aan het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO) in Amsterdam. Het BBO 

is de vereniging van schoolbesturen van het primair onderwijs en het speciaal basisonderwijs te 

Amsterdam. Binnen deze vereniging wordt overleg gevoerd betreffende nationaal en lokaal beleid dat al 

deze besturen aangaat. Een goed voorbeeld is het stedelijk toelatingsbeleid en de uitvoering daarvan 

vanaf 2015. In de afgelopen jaren is het BBO een belangrijke partner van de gemeente geworden bij de 

ontwikkelingen en de uitvoering van Onderwijs & Jeugdbeleid. 



 

   

3. Onderwijs 
 

 

3.1 Feiten en cijfers 
 

3.1.1 Leerlingen 
 

Het aantal leerlingen in het basisonderwijs blijft stijgen. Uit onderstaand overzicht blijkt dat dit voor 

SOON ook het geval is. 
 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Jonger dan 8 jaar 1985 2007 2098 2100 2211 

8 jaar en ouder 1974 1976 1902 1919 1972 

Totaal 3959 3983 4000 4019 4183 

Gewichtsleerlingen 1215 1179 1056 884 875 

Speciaal basisonderwijs 173 155 144 133 142 

Cumi leerlingen 109 95 85 76 83 

Totaal SOON 4132 4138 4144 4152 4325 
 

 

Ook de prognoses voor de komende jaren zijn veelbelovend. 
 
 

 

In Noord verandert de bevolking van samenstelling. Er komen meer ouders met een hogere opleiding. 

Het aantal zogenaamde gewichtsleerlingen neemt hierdoor af, ook de aangepaste regelgeving op dit 

punt is hierbij van invloed. De terugloop van de subsidie voor de bestrijding onderwijsachterstand heeft 

wel consequenties voor de formatie, die hierdoor afneemt. 
 

3.1.2 Opbrengsten 
 

De meeste basisscholen in Nederland laten de leerlingen in groep 8 deelnemen aan de Cito eindtoets. 

Op een enkeling na geldt dat ook voor onze leerlingen in groep 8. Het resultaat ondersteunt het advies 

voor het voortgezet onderwijs (VO). Cito gebruikt een schaal van 500 tot en met 550. 
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Cito eindtoets 
 

 

Brinnr. School 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 

20SH IJpleinschool 530,5 531,4 532,2 531 

20XY De Weidevogel 539,0 538,5 537,7 536,2 

20ZB Buikslotermeer 534,8 534,8 535,3 534,3 

20ZD De Poolster 529,0 530,6 534,3 531,8 

20ZE De Vier Windstreken 531,7 530,6 531,6 534,2 

20ZR Boven 't IJ 536,6 532,6 538,8 536,2 

20ZT Het Vogelnest **) 518,3 525,5 516,1 

20ZU IKC Zeven Zeeën 529,3 526,5 535,4 527,9 

20ZV Twiskeschool 536,3 534,8 539,6 533,4 

20ZW De Klimop 527,2 526,8 522,3 529,3 

20ZX De Piramide 533,7 523,2 524,0 522,9 

21AH IJdoornschool 531,0 526,9 530,5 527,2 

21AI De Krijtmolen 533,9 536,6 532,4 531,6 

28DD 
 

IKC Noordrijk 532,1 530,4 532,2 **) 

30FG 
 

Overhoeks **) **) **) **) **) 

bron: www.scholenopdekaart.nl **) te weinig leerlingen 

 
3.1.3 Inspectie van het onderwijs 

 

Zoals beschreven in het Toezichtkader richt de inspectie haar toezicht tegenwoordig meer preventief in. 
Besturen van scholen waarvan de eindopbrengsten in het laatste schooljaar onder de ondergrens van 
de inspectienorm liggen, worden hierop geattendeerd. Als de eindopbrengsten voor een tweede 
achtereenvolgend schooljaar onder de ondergrens vallen, wordt het bestuur gewaarschuwd en 
geadviseerd een plan van aanpak op te stellen. 

 

SOON kent geen zwakke of zeer zwakke scholen. Enkele scholen kregen in 2015 inspectiebezoek, met 
allemaal het kwaliteitsoordeel “Basisarrangement” (dit betekent dat de inspectie op dit moment geen 
reden heeft om het toezicht te intensiveren): Montessori Boven ’t IJ, Het Vogelnest en Overhoeks. 
Montessori Boven ’t IJ is bezocht in het kader van de pilot nieuw waarderingskader inspectie. 

 

De inspectierapportages maken inzichtelijk op welke terreinen verbeteringen nodig zijn. Deze liggen in 

de meeste gevallen op het terrein van didactisch handelen, begeleiding en zorg en de kwaliteitszorg. De 

inspectie publiceert haar bevindingen op haar website gepresenteerd in de vorm van een toezichtkader. 

 

http://www.scholenopdekaart.nl/
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Schoolwijzer en Vensters PO: 

Op de site schoolwijzer van de gemeente Amsterdam is informatie over onze scholen te vinden en 

over het aanmelden van leerlingen. Zie http://schoolwijzer.amsterdam.nl/. 

Via Vensters PO zijn landelijke gegevens van scholen zichtbaar, op deze site is tevens informatie over 

de resultaten van onze scholen te vinden: http://www.scholenopdekaart.nl/. 
 

Prestatiebox 

De middelen die zijn ontvangen voor het opbrengstgericht werken bij het taal- en rekenonderwijs en 

voor de cultuureducatie en voor professionalisering van leraren zijn door de scholen als zodanig 

besteed. 

 
Nieuw bestuursakkoord sector primair onderwijs start:   

In de school van 2020 meer: 

• talentontwikkeling (digitalisering; aandacht voor elk kind; brede vorming); 

• onderwijsverbetering (verbeteraanpak; goed bestuur; beleidsinformatie/transparantie); 

• professionaliteit (versterking didactische vaardigheden; kennis en onderzoek; brede schoolteams, 

kwalitatief sterke schoolleiders, scholing); 

• doorgaande ontwikkellijnen (verbinding school omgeving; meer bewegen; doorgaande lijn PO- 

VO). 

 
Interne begeleiding (IB) 

Op alle scholen zijn interne begeleiders werkzaam. Dit jaar zijn er weer bijeenkomsten georganiseerd  

voor de intern begeleiders van de openbare scholen. Er is onder meer aandacht besteed aan: handelings- 

en opbrengstgericht werken, het werken met groepsplannen en het opstellen van 

ontwikkelingsperspectieven voor individuele leerlingen. 

 
Taalintensivering en onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen 

In Schakelklassen en Vakantieschool-Taal-klassen hebben scholen met toestemming van ouders 

leerlingen met specifieke leervragen op het gebied van taal extra hulp geboden. 

In de Nieuwkomer-klas heeft basisschool Het Vogelnest leerlingen (van de bovenbouw-leeftijd) die nog 

geen jaar in Nederland zijn, onderwijs in de Nederlandse taal geboden. Er is een centraal Amsterdams 

meldpunt dat de plaatsing van de nieuwkomers coördineert. De leerlingen worden ingeschreven op een 

‘stamschool’. Als de cursus is afgerond volgt de leerling onderwijs op de ‘stamschool’. De Day a 

Weekschool verzorgt voor cognitief getalenteerde leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 een dag per 

week een specifiek onderwijsaanbod, dat aansluit bij hun talenten. Het gebeurt in een groep van zo’n 

zeventien leerlingen onder leiding van een opgeleide leerkracht. In totaal hebben 22 leerlingen van 

SOON in 2015 hieraan deelgenomen. De overige dagen zijn de kinderen in hun eigen groep. 

 
Brede ontwikkeling (Talentontwikkeling) 

In 2015 is ook aandacht uitgegaan naar de bredere ontwikkeling van de leerlingen. 

Er wordt in de scholen gewerkt aan het goed in beeld brengen van de sociaal emotionele ontwikkeling 

van de kinderen met behulp van het leerlingvolgsysteem. Als aspect van het handelingsgericht werken 

wordt op basis van observaties voor een passende aanpak gekozen. 
 

 
Gemeentelijke subsidies 

De gemeente Amsterdam heeft in het voorjaar van 2015 een nieuwe verordening voor Lokaal 

Onderwijsbeleid Amsterdam (VLOA) opgesteld. In deze nieuwe verordening zijn subsidies voor ondermeer 

taalonderwijs, bewegingsonderwijs, cultuureducatie, huiswerkbegeleiding, burgerschap, 

onderwijstijdverlenging en ouderbetrokkenheid opgenomen. Vanaf het schooljaar 2015-2016 geldt de 

VLOA voor de scholen van SOON. Er is in 2015 in totaal € 955.000,- aan onze scholen toegekend. 

Daarnaast heeft de gemeente nog een substantieel bedrag in het kader van de leraren- en 

scholenbeurzen toegekend aan leraren en scholen. Voor veel onderdelen stelt de gemeente als 

voorwaarde dat het schoolbestuur een deel co-financiert. 
 

http://schoolwijzer.amsterdam.nl/
http://www.scholenopdekaart.nl/
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3.1.4 Brede  schoolontwikkelingen 
 

VVE is de afkorting van “voor- en vroegschoolse educatie”. De VVE is bedoeld voor jonge kinderen die 

nog niet voldoende zijn toegerust om soepel in te stromen in het basisonderwijs en de kans lopen 

achterop te raken. De VVE biedt peuters en kleuters onderwijs en ondersteuning in een doorgaande 

methodische lijn. De sociaal-emotionele ontwikkeling en de taalontwikkeling krijgen vooral veel 

aandacht. Ouders worden bij de ontwikkeling van hun kind betrokken. 

 
De doelstellingen waar SOON in 2015 m.b.t. VVE aan werkte: 

• Het voorschoolse aanbod is uitgebreid. 

• Er is sprake van één team en van een doorgaande lijn. 

• De uitkomsten van de (zelf)evaluatie van scholen, het leerlingvolgsysteem en de 

inspectierapportages zijn positief of voldoende over de kwaliteit van de Voorscholen. 

• Uit het leerlingvolgsysteem en de Cito-eindscore blijkt dat de resultaten zijn verbeterd. 

• Het schoolbestuur en de scholen zien ouders als partners in de opvoeding, omdat wederzijdse 

betrokkenheid tussen school en ouders de onderwijskansen van kinderen kan vergroten. Binnen de 

VVE: De ouders van de peuters en kleuters worden in de VVE betrokken bij de begeleiding en het 

onderwijs van hun kind. Daarom zijn met subsidie van stadsdeel Noord oudercontact functionarissen 

voor de VVE werkzaam en zijn er ouderkamers ingericht waar ouders aan cursussen en 

bijeenkomsten kunnen deelnemen. Eind 2015 beschikken vijftien scholen over een VVE- voorziening 
 

3.1.5 Bewegingsonderwijs 
 

De vakleerkrachten bewegingsonderwijs geven de lessen bewegingsonderwijs en plaatsen hun lessen in 

een vakplan. 

Opnieuw zijn er studieochtenden voor de vakleerkrachten georganiseerd over vakinhoudelijke 

ontwikkelingen en sportinitiatieven in dit stadsdeel. Ook hebben een aantal vakleerkrachten  

presentaties gehouden over lesonderdelen. Het jaarplan voor bewegingsonderwijs is op verschillende 

manieren aan de orde geweest. De lokale overheid stimuleert het bewegingsonderwijs middels een 

subsidieverordening waardoor de aanstelling van tenminste 8 FTE vakleraren kan worden bekostigd. Om 

tenminste 2 lesuren van 45 minuten bewegingsonderwijs per groep te kunnen realiseren zijn op enkele 

scholen naast de vakleraren ook voor bewegingsonderwijs bevoegde groepsleraren ingezet. De lokale 

overheid vergoedt ook het schoolzwemonderwijs van de leerlingen van groep 5. 
 

3.1.6 Ouderbetrokkenheid 
 

Wij zien ouders en onderwijs als partners in de opvoeding, omdat wederzijdse betrokkenheid tussen 

school en ouders de onderwijskansen van kinderen kan vergroten. 

 
Voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE) 

De ouders van de peuters en kleuters worden in de VVE betrokken bij de begeleiding en het onderwijs 

van hun kind. Daarom zijn met subsidie van stadsdeel Noord oudercontactfunctionarissen voor de VVE 

werkzaam en zijn er ouderkamers ingericht waar ouders aan cursussen, bijeenkomsten en activiteiten 

kunnen deelnemen. 

 
Vragen, opmerkingen en klachten 

Bij klachten kan een ouder een beroep doen op ondersteuning van de externe vertrouwenspersoon, die 

is aangetrokken via de Amsterdamse begeleidingsdienst. Ook medewerkers kunnen contact opnemen 

met de extern vertrouwenspersoon. In 2015 heeft de externe vertrouwenspersoon acht klachten in 

behandeling genomen. Dit betrof een viertal klachten van ouders en een viertal klachten van 

medewerkers. Deze klachten hadden betrekking op vijf scholen van SOON en zijn naar tevredenheid 

afgehandeld. 

 
Tussen-enbuitenschoolseopvang (TSOenBSO) 

De stichting, en hiermee de scholen, zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de TSO en voor de 
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samenwerking met BSO-aanbieders. Met behulp van een standaard huishoudelijk reglement geven de 

scholen de TSO een school-specifieke invulling. De scholen hebben met verschillende BSO-aanbieders 

een samenwerkingsovereenkomst gesloten. 
 

 

3.2 Passend Onderwijs 
 

Per 1-8-2014 is het passend onderwijs daadwerkelijk van start gegaan. Stichting Openbaar Onderwijs 

Noord maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen. 

Het uitgangspunt van de Stichting Openbaar Onderwijs Noord en van het samenwerkingsverband (SWV) 

is dat, binnen de wettelijke kaders, de eerste uitwerking van passend onderwijs bij de basisscholen ligt. 

Dit betekent dat elke school in haar specifieke situatie en aan de hand van (tussentijdse) opbrengsten 

kan benoemen welke doelen zij wil bereiken en welke middelen en voorzieningen nodig zijn om de 

leerlingen tijdig het best passend onderwijs te bieden. Het houdt tevens in, dat de school zich achteraf 

kan verantwoorden over de resultaten van de middelen. 

 
De scholen in het SWV ontvangen een bedrag per leerling om de basisondersteuning vorm te geven. Dit 

bedrag is hoger dan het zorgbudget zoals dat door de samenwerkingsverbanden WSNS werd  gehanteerd. 

De besturen ontvangen daarnaast een budget voor het vormgeven van extra ondersteuning in de 

basisschool. Ook dit budget bestaat uit een bedrag per leerling. Dit betekent dat de besturen zelf 

verantwoordelijk zijn voor het inzetten en uitvoeren van deze extra ondersteuning (arrangementen). 

Deze middelen kunnen besturen en scholen niet voor andere doeleinden dan voor ondersteuning 

inzetten. 

 
Scholen zijn in het kader van passend onderwijs verplicht basisondersteuning te kunnen bieden. Hiertoe 

kan naast de reguliere rijksbekostiging het “basisondersteuningsbudget” ingezet worden dat een 

belangrijk onderdeel is van de middelen die het samenwerkingsverband ter beschikking stelt aan het 

schoolbestuur. Elke school ontvangt naar rato van leerlingenaantal hiervoor jaarlijks een bedrag. Dit 

betreft 110 euro per leerling voor de basisondersteuning en 34 euro per leerling voor de extra 

ondersteuning. 

Daarnaast verzorgt de school voor de leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte een passend 

aanbod. Hiervoor is (voor scholen met deze leerlingen) in de schooljaren 14/15 en 15/16 een 

“overgangsbudget rugzakken” beschikbaar. 

 
Binnen de Stichting Openbaar Onderwijs Noord verzorgt SBO Universum de volgende onderdelen van 

passend onderwijs: 

- Expertisecentrum; 

- Onderwijsarrangementen (in aanvulling op het overgangsbudget rugzakken); 

- Behandeling dyslexie; 

- IB-netwerk (4 bijeenkomsten per jaar). 

 

Hiervoor is een “extra ondersteuningsbudget” beschikbaar dat ook een onderdeel is van de middelen die 

het samenwerkingsverband ter beschikking stelt aan het schoolbestuur. 
 

3.3 Opleiden in de school 
 

In 2015 hebben zowel HvA (Hogeschool van Amsterdam) studenten en UPvA (Universitaire Pabo van 

Amsterdam) studenten op 15 scholen binnen SOON in het kader van hun opleiding lesgegeven. 

Daarnaast hebben 10 LiO studenten gesolliciteerd en zijn vervolgens aangenomen op de 

Buikslotermeerschool (1 HvA student, onbetaald: stageovereenkomst ), de IJdoorn (3 HvA studenten, 

onbetaald: stageovereenkomst), de Klimop (1 UPvA student, onbetaald: stageovereenkomst), de 

Krijtmolen (1 UPvA student, onbetaald: stageovereenkomst), Overhoeks (2 HvA student en 1 UPvA 

student, betaald: Leerarbeidsovereenkomst) en de Weidevogel (1 HvA student, onbetaald: 

stageovereenkomst). 
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Per studiejaar zijn er twee studentenbijeenkomsten voor de eerste-, tweede – en derdejaars studenten 

georganiseerd, en 1 LiO-bijeenkomst met voorafgaand een intakegesprek. 

Als pilotschool heeft de Overhoeks sinds augustus 2015 in samenwerking met de instituutsopleider 

gesprekken met de LiO studenten over hun onderzoek binnen de school gevoerd. Voor de 

stagecoördinatoren per school is er een stagecoördinatoren bijeenkomst georganiseerd. 
 

 

3.4 Leerteams 
 

3.4.1 Actief ouderschap 
 

Het leerteam Actief Ouderschap heeft in 2015 de gezamenlijke definitie ‘Actief ouderschap is ... een 

proces waarin de betrokkenen eropuit zijn elkaar wederzijds te ondersteunen en waarin ze proberen hun 

bijdrage zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, met als doel het leren, de motivatie en de   

ontwikkeling van leerlingen te bevorderen’(Smit et al., 2006) vertaald naar de onderzoeksvraag ‘Welke 

bijdrage kunnen wij als leerteam leveren waardoor Actief Ouderschap als onderdeel van HGOW op de 

scholen van SOON wordt gestimuleerd?’ 

Een brief naar de scholen/ directies met daarin het aanbod om aan de hand van aandachtspunten op 

hun school met het thema Actief Ouderschap aan de slag te gaan is verstuurd. Dit heeft geen reacties 

opgeleverd. 

Aan de hand van stellingen rondom Actief Ouderschap wil het leerteam kijken hoe zij in 2016 verder 

kunnen. 
 

3.4.2 Leerteam professionalisering startende leerkracht 
 

Er is toegenomen aandacht voor startende leerkrachten (0 t/m 3 jaar werkervaring, LA 1 t/m 3); vanuit 

de cao, de subsidie ‘versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen’ en de overheid (o.a. 

Project Junior Leerkracht). 

 
In 2014-2015 is in het kader van de subsidie ‘versterking samenwerking lerarenopleiding en scholen’ een 

voorbereidend leerteam ‘Professionalisering startende leerkrachten’ van start gegaan, om binnen SOON 

enerzijds te inventariseren hoe startende leerkrachten momenteel al voorbereid worden op het 

leraarschap, hoe zij begeleid worden en anderzijds welke wensen er nog zijn omtrent die begeleiding.  

Het leerteam bestond uit vijf collega’s SOON, waaronder een directeur, een intern begeleider, een 

leerkracht en twee onderwijsconsulenten. Daarnaast heeft Marco Snoek, lector “Leren & innoveren”, 

verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam en procesbegeleider bij project Junior Leraar, intensief 

deelgenomen aan het leerteam. 

 

In 2014-2015 hebben 16 schooldirecteuren van SOON en alle startende leerkrachten van SOON een 

vragenlijst ingevuld over de huidige en de gewenste begeleiding van startende leerkrachten. Vanuit het 

project Junior Leraar is literatuur omtrent de begeleiding van startende leerkrachten beschikbaar 

gesteld. De resultaten van deze inventarisatie en het literatuuronderzoek zijn gebruikt om een 

inductieprogramma te ontwikkelen en een eerste opzet te maken voor het beleidsplan “Een goede 

start”. 

 

SOON heeft ervoor gekozen een bovenschools inductieprogramma te introduceren, waar leerkrachten 

deels op maat hun ondersteuning en begeleiding kunnen kiezen. 

SOON biedt elke starter een startersbegeleiding met beeld, deelname aan een intervisie groep en twee 

trainingen, specifiek gericht op starters, waaruit de starter een keuze kan maken. De starter gaat met de 

directie in gesprek over zijn ontwikkelbehoefte. Vervolgens kiest hij/zij zijn maatwerkpakket uit. 

Het bovenstaande proces is een onderdeel van het beleidsplan “Een goede start” waarin de beoordelings 

-en begeleidingsroute beschreven staat. Schooljaar 2015/2016 wordt een pilotjaar. Het 

inductieprogramma zal worden geëvalueerd door alle betrokken partijen en verder worden ontwikkeld 

in de komende jaren. 
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4. Personeel en organisatie 
 

 

4.1 Feiten en cijfers personeel 
 

 

4.1.1 Aantal medewerkers in 2015 
 

 

 
 

2013 
 

2014 
 

2015 

 

Dir 
 

28 
 

6% 
 

27 
 

6% 
 

27 
 

6% 

 

OP 
 

324 
 

74% 
 

325 
 

73% 
 

341 
 

76% 

 

OOP 
 

87 
 

20% 
 

91 
 

21% 
 

80 
 

18% 

 

Totaal 
 

439 
 

100% 
 

443 
 

100% 
 

448 
 

100% 

 

Op 31 december 2015 zijn 448 personeelsleden op de scholen werkzaam. Dat is 5 medewerkers meer dan 

het jaar ervoor. 
 

4.1.2 Leeftijdsopbouw en verdeling naar geslacht 
 

 
 

Categorie 
 

2014 
 

2015 

 

in aantallen 
 

procentueel 
 

in aantallen 
 

procentueel 

 

tot 25 jaar 
 

18 
 

4% 
 

13 
 

3% 

 

25 - 35 jaar 
 

121 
 

27% 
 

128 
 

29% 

 

35 - 45 jaar 
 

63 
 

14% 
 

76 
 

17% 

 

45 - 55 jaar 
 

112 
 

25% 
 

93 
 

21% 

 

55 - 65 jaar 
 

63 
 

14% 
 

87 
 

19% 

 

65 en ouder 
 

66 
 

15% 
 

51 
 

11% 

 

totaal 
 

443 
 

100% 
 

448 
 

100% 

 

Eind 2015 is 49% van het personeel jonger dan 45 jaar. Dat is een toename ten opzichte van het jaar 

daarvoor, toen 45% jonger was dan 45 jaar. 

 
 

geslacht 
 

2014 
 

2015 

 

aantal 
 

procentueel 
 

aantal 
 

procentueel 

 

man 
 

64 
 

14% 
 

68 
 

15% 

 

vrouw 
 

379 
 

86% 
 

380 
 

85% 

 

totaal 
 

443 
 

100% 
 

448 
 

100% 

 

Eind 2014 was 14% van de personeelsleden man, eind 2015 is het aandeel gestegen tot 15%. 
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4.1.3 Ziekteverzuim 
 

De meldingsfrequentie is 0,96 in 2015. Dat betekent dat gemiddeld iedere medewerker zich 0,96x per 

jaar heeft ziek gemeld (was vorig jaar 0,91). Het landelijk gemiddelde is 1,0. 

 
Het verzuimpercentage voor 2015 is 7,8% en hangt samen met de verzuimfrequentie (zie hierboven) en 

de verzuimduur (zie hieronder). Ten opzichte van vorig jaar (met verzuimpercentage 8,2%) is er sprake 

van een daling. 

 
 

 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 

 

zv1 SOON 
 

7,63% 
 

6,23% 
 

8,20% 
 

7,80% 

 

zv2 SOON 
 

5,58% 
 

5,18% 
 

7,58% 
 

6,01% 

 

zv1 landelijk 
 

7,00% 
 

6,70% 
 

6,10% 
 

n.a. 

 

Toelichting: ZV1 is het ziekteverzuim totaal; Zv2 is het verzuim exclusief ziekte langer dan 1 jaar 

 
Wat de verzuimduur betreft moge het duidelijk zijn dat langdurig zieken een grote bijdrage leveren aan 

het tot stand komen van het verzuimpercentage. Als we kort, middellang en lang ziekteverlof 

onderscheiden volgens deze definities: 
 

zv% kort = korter dan 42 dagen 

zv% middellang 

zv% lang 

= 

= 

langer dan 42 dagen maar korter dan een jaar 

langer dan een jaar 

 

Dan zien we dat het verzuimpercentage als volgt opgebouwd is uit de volgende “bijdragen” van 

kortdurende, middellang- en langdurende ziekteperioden: 
 

zv% kort 0,63% 

zv% middellang 0,68% 

zv% lang 6,50% 

 

4.2 Personeelsbeleid 
 

SOON beschikt momenteel niet over een integraal personeelsbeleid. Op onderdelen (zoals de 

gesprekkencyclus) zijn beleidsafspraken gemaakt en uiteraard wordt aangesloten op de uitgangspunten 

zoals die zijn beschreven in de cao voor primair onderwijs. In 2016 zal het personeelsbeleid verder 

worden vormgegeven. 

Hieronder zijn de verschillende aspecten van het huidige personeelsbeleid uitgewerkt. 

 
ABP spreekuur 

Gezien het hoge aantal oudere werknemers in ons personeelsbestand hebben wij dit jaar de mogelijkheid 

geboden om gebruik te maken van het spreekuur met een ABP-adviseur in het bestuurskantoor. Tijdens 

dit individuele gesprek wordt ingegaan op de individuele pensioensituatie. Het spreekuur is goed bezocht.  

 

Ziekteverzuim & gezondheidsmanagement 

Het terugdringen van het ziekteverzuim heeft ook in 2015 aandacht gehad. Er is samengewerkt tussen de 

directeuren, de arbodienst en de medewerkers van personeelszaken. De in 2014 ingezette stijging is een 

halt toegeroepen. In 2016 gaat intensief samengewerkt worden om een verdere daling te realiseren. 

De mogelijkheid voor bedrijfsfitness is in stand gebleven. Een klein aantal medewerkers maakt hier 

gebruik van. 
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Arbeidsvoorwaarden 

Met de nieuwe cao die per 1-7-14 is ingegaan, is er sprake van een duidelijke vernieuwing van 

arbeidsvoorwaarden. Het langer doorwerken (tot aan 67 jaar) is nu een gegeven en de oude 

verlofregeling voor senioren heeft (zij het met overgangsrecht) plaats gemaakt voor een nieuwe regeling 

duurzame inzetbaarheid die voor elke medewerker geldt, maar waarbij senioren extra uren duurzame 

inzetbaarheid krijgen. Het beheersen van de werkdruk is een tweede belangrijk thema: de 40-urige 

werkweek wordt ingevoerd en de taakbelasting dient voortaan inzichtelijker te zijn voor de 

medewerkers. De individuele professionalisering en duurzame inzetbaarheid wordt door schoolleiding 

met de medewerker besproken en deze tijdsbesteding telt mee in de taakbelasting. 

 
Personeelscyclus 

De kwaliteit van de medewerkers is bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs in de groepen. En de 

kwaliteit van de schoolleiding is duidelijk van invloed op de kwaliteit van het personeel. De directies 

voeren gesprekken met personeelsleden, waarin de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers 

centraal staat in relatie tot de schoolontwikkeling. Elke directeur volgt de cyclus van functionerings- en 

beoordelingsgesprekken. De directies voeren functioneringsgesprekken met alle medewerkers aan de 

hand van klassenobservaties. 

 
Coaching en begeleiding 

Elke startende leerkracht heeft de standaardbegeleiding van een van de onderwijsconsulenten 

aangeboden gekregen. Dit aanbod bestaat uit een kennismaking, drie klassenbezoeken met na- 

gesprekken, een afsluitend gesprek en een terugkomgesprek. Hierbij wordt standaard een observatie- 

instrument gebruikt (beroepstandaard Amsterdamse leerkracht). 

Door het benoemen van de sterke punten en de ontwikkelpunten krijgt de leerkracht zicht op het eigen 

functioneren. De begeleiding richt zich vooral op de interactie met de groep en het pedagogisch- 

didactisch handelen. Bij startende leerkrachten, die net van de Pabo komen, wordt expliciet aandacht 

besteed aan de ontwikkeling van start-bekwaam naar vakbekwaam. 

Sinds 2011 wordt de standaardbegeleiding in de vorm van een school video interactie begeleiding (SVIB) 

aangeboden. 

 

Ook andere leerkrachten kunnen naast de startende leerkrachten een beroep doen op de 

onderwijsconsulenten. In overleg met de directeur kan coaching, supervisie, video-interactie, en het 

afnemen van een ontwikkelassessment op maat worden verzorgd. 

 
Eigen risicodragerschap kosten wegens vervanging 

SOON heeft ervoor gekozen om per augustus 2015 over te gaan tot het Eigen Risico Dragerschap (ERD). 

De argumenten hiervoor waren: 
 

 De afgelopen drie jaren is er meer premie betaald dan er aan vervanging is gedeclareerd. Met het 

ERD-schap is dit nadeel niet meer aan de orde. 

 Vervanging kan op basis van eigen beleid vorm worden gegeven, waarbij rekening gehouden kan 

worden met de praktijk op de scholen. De regels van het Vervangingsfonds (VF) voor wat wel en niet 

is toegestaan zijn niet langer allesbepalend. 

 ERD-schap maakt een betere beheersing van de vervangingskosten mogelijk: alle vervangingen 

houd je namelijk in eigen hand. 

 Schooldirecties hebben direct (financieel) baat bij het ERD-schap: kritischer dan voorheen kijken 

naar vervanging levert vanaf nu geld op. 

 
Bijkomend voordeel van het ERD-schap is dat we niet langer te maken hebben met de steeds strengere 

controles en beperkende voorwaarden van het VF. De administratieve verantwoordingslast voor zowel 

schooldirecties, stafbureau als administratiekantoor is de afgelopen jaren groter geworden. De aandacht 

kan vanaf nu meer gericht worden op de vraag welke vervanging écht nodig is en op welk moment, 

maatwerk dus. 
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Gevolgen van het ERD-schap 

De premie aan het Vervangingsfonds wordt – vanwege het  kleinere “verzekeringspakket” verlaagd van 

de huidige 6,5% (circa € 933.400) naar 0,21% (de solidariteitsbijdrage; circa € 30.200). Het verschil wordt 

gebruikt om de vervangingen (alleen nog de ziekte- en schorsings-vervangingen) zelf te bekostigen. 
 

De keuze voor het ERD-schap geldt – conform het reglement van het Vervangingsfonds - voor drie jaar, 

tenzij SOON onder de 20 miljoen aan vergoeding komt. Daarna dient de keuze opnieuw gemaakt te 

worden. 
 

De Brede Selectie 

Sinds 1 augustus 2015 maakt SOON gebruik van ‘de Brede Selectie’. Deze invalpool is een gezamenlijk 

initiatief van de besturen binnen de Federatie Openbaar Onderwijs Amsterdam. Door middel van deze 

constructie voorziet de Federatie in de behoefte aan invallers op zowel de korte als de lange termijn als 

er sprake is van ziekte bij leerkrachten. Voorheen werd dit verzorgd door bureau Inzet (m.u.v. de kort- 

tijdelijke vervanging). Dit is mede mogelijk gemaakt door een subsidiebijdrage van het 

Arbeidsmarktplatform onderwijs. In principe worden invallers binnen SOON altijd aangesteld door 

middel van de Brede Selectie. 
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5. Huisvesting 
 

 

5.1 Ontwikkelingen algemeen 
 

Leerlingprognose en woningbouwprojecten 

De leerling prognose 2014/2015 en volgende jaren, zoals die door Bureau Onderzoek, Informatie en 

Statistiek (Bureau OIS) in 2014 is opgesteld, geeft aan dat het aantal leerlingen in de gemeente 

Amsterdam de komende jaren zal toenemen. Voor de periode tot en met schooljaar 2019/2020 wordt 

een stijging geprognosticeerd van 4000 leerlingen voor de gehele gemeente. De stijging van het aantal 

leerlingen is met name te danken aan de toename van een aantal woningbouwprojecten. Deze projecten 

zijn niet gelijkelijk verdeeld over de gehele stad, maar zijn voornamelijk gesitueerd in de gebieden Noord 

en Zuid. Voor Noord gaat het met name om de woningbouwprojecten Elzenhagen Zuid, De Bongerd, 

Overhoeks en Buiksloterham. 

 
SOON wil inspelen op de vraagbehoefte van ouders naar openbaar basisonderwijs. Scholen met een 

sterk profiel en goede onderwijskwaliteit. Dat uit zich ook in het belangstellingspercentage voor het 

openbaar onderwijs, dat inmiddels 49% bedraagt. Om voldoende onderwijsvoorzieningen gereed te 

hebben, onderzoekt SOON de mogelijkheden van het tijdig kunnen stichten van scholen voor openbaar 

basisonderwijs, zodat tijdig aan de vraagbehoefte kan worden voldaan. SOON gaat na of voor de 

eerstvolgende planperiode van het Plan van Scholen een aanvraag van nieuw te stichten basisscholen 

voor openbaar onderwijs tot de mogelijkheden behoort. De verwachting is dat voldoende leerlingen 

aanwezig zouden moeten zijn om voor de gewenste schoolstichting in aanmerking te komen. 

 
Ontwikkelingen deelgebied Oud-Noord 

Ondanks de te verwachte groei in Noord is er ook sprake van leegstand in met name het gebied Oud- 

Noord. Als eerste stap voor een beter passend aanbod van (openbaar) onderwijs aan de groeiende vraag 

van de demografisch snel veranderende bevolking zal met de twee andere schoolbesturen (ASKO en 

AMOS ) een verkennende studie uitgevoerd worden naar het wenselijke aanbod van basisonderwijs in 

Oud-Noord. 
 

 

5.2 Nieuwbouw 
 

Momenteel lopen drie nieuwbouwprojecten. Twee vervangende nieuwbouw projecten ‘IKC de Zeven 

Zeeën en IJdoornschool’ en één volledig nieuwe school ‘Overhoeks’. 

 
Nieuwbouw Zeven Zeeën 

In 2015 is de nieuwbouw voor de Zeven Zeeën gerealiseerd. Rond de jaarwisseling is verhuisd en vanaf 1 

januari 2016 is het gebouw in gebruik. Het is een prachtige school geworden. Achteraf bezien is het 

besluit om in de nieuwbouw geen gymzaal te realiseren een ongelukkige keuze geweest. De gemeente 

staat op het standpunt dat er voldoende gymcapaciteit in de nabijheid van de school aanwezig is: 

gymzaal ‘het huis van de wijk’ en gymzaal van de Driemaster. Feitelijk is dat niet onjuist, echter de 

schooldirectie ervaart veel problemen in het inroosteren van de capaciteit en het vormgeven van het 

jump-in concept van de school. 

 

Voorbereidingen vervangende nieuwbouw IJdoornschool 

De voorbereiding van de nieuwbouw IJdoornschool is afgerond: het definitieve ontwerp is klaar, het   

werk is aanbesteed en de aannemerselectie gedaan. De gemeente is bouwheer. In andere woorden: zij is 

verantwoordelijk  voor de realisatie en leidt het bouwproject. De geplande ingebruikname is in de januari 

2017. 

 
Voorbereidingen nieuwbouw Overhoeks 

De voorbereidingen voor de nieuwbouw hebben lange tijd stilgelegen. In december is SOON uitgenodigd 

door de gebiedsmanager Overhoeks van de gemeente Amsterdam om samen met de nieuwe 
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projectontwikkelaar (Amvest) de recent uitgewerkte plannen voor het plangebied ‘Overhoeks’ te 

bespreken. SOON is zeer tevreden over de plek, waar de nieuwe school is gesitueerd. Goede 

bereikbaarheid en gelegen aan het groene hart van de wijk. SOON is niet blij met de tijdshorizon: start 

nieuwbouw begin 2019! Wederom een vertraging van een jaar. 

De school is thans in een semi permanente behuizing gehuisvest. Samen met de IJsbreker van de ASKO. 

Omdat de groei van beide scholen onveranderd doorzet is uitbreiding van het aantal noodlokalen 

onvermijdelijk. Met ingang van schooljaar 16/17 worden 8 nieuwe lokalen beschikbaar gesteld, waarna 

nog één keer 4 lokalen bijgeplaatst kunnen worden. 
 

 

5.3 Overige huisvestingszaken 
 
 

Huisvesting Vrije School 

Organisatorisch valt de Vrije school onder het Brinnummer van de Buikslotermeerschool. De Vrije School 

is ook gehuisvest in het gebouw van de Buikslotermeerschool. Vanwege de groei in leerling aantal is 

binnenkort onvoldoende ruimte beschikbaar om beide scholen in het huidige gebouw onderdak te 

beiden. Spoedig zal een oplossing gevonden moeten worden. SOON is met de gemeente hierover in 

gesprek. 

 
Montessorischool Boven ’t IJ - locatie Azaleastraat 

De Montessorischool Boven ‘t IJ is gehuisvest op twee locaties, te weten de hoofdschool aan de Kampina 

5 en de dislocatie aan de Azaleastraat 19-21. Op de hoofdlocatie zal het aantal leerlingen de komende 

jaren licht stijgen. De dislocatie heeft een forse groei gehad en zal de komende jaren blijven doen. Het 

gebouw biedt onvoldoende ruimte om de gewenste ontwikkeling naar vier groepen in de respectievelijk 

de onder, midden en bovenbouw te huisvesten. SOON is met de gemeente hierover in gesprek. 

 
Schoolpleinen 

Op twee scholen heeft de grote ouderbetrokkenheid geleid tot het ouderinitiatief om het schoolplein 

met subsidie van derde partijen flink aan te pakken. De herinrichting van het schoolplein van onze 

Montessori school Boven ’t IJ locatie Kampina 5 is bijzonder mooi geworden. De aanpak van het 

schoolplein De Poolster staat voor 2016 op de planning. Vanwege vandalisme en overlast van 

hangjongeren wordt het nieuwe schoolplein van de Poolster tevens voorzien van een afsluitbaar hoog 

hek. Het schoolbestuur is zeer content met de inzet van deze ouders. 

 
Gezonde schoolgebouwen 

De gemeente Amsterdam wil, in het kader van het programma Gezonde Scholen Amsterdam, het 

binnenklimaat in haar scholen verbeteren door het realiseren van een goede luchtkwaliteit (CO2 en 

fijnstof), juiste hoeveelheid kunstlicht en toepassen van verduurzamingmaatregelen (gericht op het 

compenseren van de beheerkosten). SOON doet in de eerste trance mee met drie scholen: De Klimop, 

Het Universum en De Vier Windstreken. De uitvoering ligt in 2016. 

 

Integraal huisvestingsplan Amsterdam (IHP) 

De gemeente heeft een nieuw IHP opgeleverd. Een uitgebreid boekwerk, waarin per stadsdeel een 

inventarisatie van de onderwijshuisvesting gemaakt is en deelplannen opgesteld zijn. De factsheets zijn 

nuttig: per deelgebied in Noord zijn de leerling ontwikkelingen van de scholen van alle besturen 

inzichtelijk gemaakt, inclusief ruimte gebruik en beschikbare bruto vloeroppervlakte (BVO). 

In het IHP staan ook veel processen en procedures beschreven. Zij dient tevens als uitgangspunt voor 

toekomstige huisvestingsaanvragen van elk schoolbestuur. 

 
Meerjaren  onderhoudsbegroting 

Voor de gebouwen van onze stichting is een meerjaren onderhoudsplan opgesteld. Uit dit plan blijkt dat 

jaarlijks een dotatie van € 350.000 afdoende moet zijn om de gebouwen te onderhouden. 2015 is het 

eerste jaar, dat de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor het ‘buitenkant’ onderhoud is overgedragen 
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aan SOON (wet doordecentralisatie onderhoud). De toekomst moet aantonen of en hoe groot het 

achterstallig onderhoud daadwerkelijk is. Jaarlijks bestaat de mogelijkheid om bij de gemeente een 

aanvraag voor ‘verborgen’ gebreken in te dienen. Ervaring leert dat de gemeente vanuit de nieuwe 

wetgeving constructiefouten vaker afwijst. 

 
Samenwerking binnen de Federatie Amsterdam 

Binnen de federatie openbaar onderwijs Amsterdam ontstaat een verregaande samenwerking op het 

gebied van huisvesting. Het bundelen van de kennis en ervaring vergroot de slagkracht van de 

afzonderlijks schoolbesturen en versterkt de positie van het openbaar onderwijs. Het sluit ook aan bij de 

ontwikkeling binnen de gemeente Amsterdam. De afzonderlijke stadsdelen bestaan nog steeds, maar 

hebben bepaalde beslissingsbevoegdheden, w.o. onderwijshuisvesting overgedragen aan de centrale 

bestuursdienst. 
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6. Financiën 
 

 

6.1 Financiële situatie op balansdatum 
 
 

Het resultaat 2015 

Het exploitatieresultaat 2015 van SOON is € 899.373 negatief. Een resultaat dat beter is dan begroot, 

maar ook aangeeft dat SOON financieel de zaken (nog) niet op orde heeft. Ten opzichte van de begroting 

2015 liggen de totale baten € 941.268 hoger en de gerealiseerde lasten € 125.711 hoger. Ten opzichte 

van 2014 zijn de baten toegenomen met € 71.925 en de lasten afgenomen met € 201.127. De hogere 

baten ontstaan door tussentijdse aanpassingen van de OCW beschikkingen (indexering) en de extra 

beschikking ter compensatie van de afgesloten cao PO. De hogere uitgaven ten opzichte van de  

begroting ontstaan door de afschrijvingstermijnen op ICT in te korten (effect: € 285.000 hogere 

afschrijvingslasten). Het saldo op financiële baten en lasten leidt tegenwoordig met de huidige 

marktrente tot een bescheiden resultaat van € 64.991 (2014: € 61.900). 
 

In de begrotingsopstelling 2015 is 15 fte in het risicodragend deel van de formatie (RDDF) geplaatst. 

Ingangsdatum 1 augustus 2015 bij start van het schooljaar 15/16. Hierover is met de bonden 

overeenstemming bereikt middels een sociaalplan, waarin vertrek bevorderende maatregelen zijn 

opgenomen. 
 

 
Netto Resultaat 
Totaal baten 

Totaal lasten 

jaarrekening 

2015 
 Begroot 

2015 

jaarrekening 

2014 

€ 26.171.105 € 25.229.837 € 26.099.180 

€ 27.135.469 € 27.009.758 € 27.336.596 

Saldo baten en lasten -964.364 -1.779.921 -1.237.416 

Financiële baten en lasten € 64.991 € 49.180 € 61.900 

netto resultaat -899.373  -1.730.741  -1.175.516 

 
Wet en regelgeving gewicht leerlingen 

Het recente onderzoek van de inspectie naar juiste toepassing van de wet en regelgeving gewicht 

leerlingen, uitgevoerd door Deloitte, heeft nog niet geleid tot een aangepaste beschikking schooljaar 

15/16. Deze komt er wel. Vooruitlopend daarop is rekening gehouden met een verlaging van de 

personele bekostiging. Bij verrassing is in december 2015 de bekostiging met € 350.000 neerwaarts 

bijgesteld als resultaat van een eerder onderzoek door de inspectie naar gewicht leerlingen. Op 

aandringen vanuit het bestuur is de bezwaarprocedure verlengd. Ondanks dat SOON van mening is, dat 

er niet met eenduidige toetsingscriteria gewerkt is, is de korting volledig verwerkt in de cijfers. 
 

Resultaatbestemming 

Het exploitatieresultaat 2015 wordt geboekt ten laste van de algemene reserve. De afwaardering van de 

1e waardering activa (inventaris) is daar aan toegevoegd. Per saldo neemt de algemene reserve af met 

€851.564. 
 

jaarrekening 

Mutatie Algemene Reserve 2015 

 
Resultaat 2015 € -899.373 

Mutaties bestemmingsreserves: 

- 1e waardering activa € -47.809 

€ 47.809 

 -851.564 
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Vermogenspositie 

De vermogenspositie van SOON is ultimo 2015 ondanks de twee opeenvolgende jaren van verlies nog 

steeds op orde. In de meerjarenbegroting is de exploitatie vanaf 2017 weer positief, zodat de 

financierings- , buffer- en transitiefunctie van het vermogen op niveau blijft. Aandacht gaat uit naar de 

liquiditeitspositie. Deze is de afgelopen jaren afgenomen, maar de liquiditeitsratio ligt boven de 

bovengrens van OCW. 
 

Kengetallen vermogens- en budgetbeheer 

SOON heeft voor de kengetallen vermogens- en budgetbeheer nog geen eigen boven en ondergrenzen 

vastgesteld. De signaleringsgrenzen vermogensbeheer zijn de wettelijk vastgestelde grenzen door OCW. 
 

De kengetallen zijn een momentopname, berekend naar de in de jaarrekening vastgelegde situatie per 

31 december. De trendmatige ontwikkeling van de kengetallen over meerdere jaren geeft inzicht in het 

gevoerde financieel beleid. 
 

De solvabiliteit verschaft inzicht in de financieringsopbouw en geeft aan in hoeverre op lange termijn aan 

de verplichtingen voldaan kan worden. De ondergrens is 30%. De solvabiliteit is in 2015 afgenomen tot 

74% en ruim voldoende (2014: 80%). Definitie: Eigen vermogen, inclusief voorzieningen gedeeld door het 

totale vermogen (balanstotaal). 
 

Met de kapitalisatiefactor wordt beoogd aan te geven, dat: "Als instellingen meer kapitaal hebben dan 

past bij de jaarlijkse baten, wordt een deel van dat kapitaal kennelijk niet efficiënt benut”. De 

kapitalisatiefactor van SOON is gelijk aan 47% (2014: 52%). Boven de gestelde bovengrens van 35%. 

Definitie: Balanstotaal gedeeld door de totale baten (inclusief de rentebaten) 
 

De liquiditeit geeft aan in hoeverre op korte termijn aan de verplichtingen kan worden voldaan. Voor 

2015 geldt dat de vlottende activa de kortlopende schulden ruim overstijgt. De liquiditeit neemt wel af 

tot 2,8. Definitie: De verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen, vorderingen en 

voorraden) en de kortlopende schulden. 
 

Signaleringgrenzen 

Grenswaarden vermogensbeheer 2015 2014 2013 2012 Ondergrens Bovengrens 

Solvabiliteit (EV+VZ/TV) 74% 80% 78% 78% 30% geen 

Kapitalisatiefactor (TV/TB) 47% 52% 53% 44% geen 35% 

Liquiditeit (VA/VS) 2,8 3,9 3,7 3,6 1,0 1,5 

Rentabiliteit -3,4% -4,5% 5,2% -0,3% 0,0% 5,0% 

       
 

De kengetallen budgetbeheer wijken ten opzichte van vorig jaar met 1% tot 2% af. De Rijksbijdrage als 

percentage van de totale inkomsten is toegenomen tot 93% (2014: 91%). De trendmatige stijging geeft 

aan, dat de Rijksbijdragen een steeds groter aandeel heeft in de financiering van SOON. De personele 

lasten als aandeel in de totale lasten is 85% (2014: 86%). Daarbij moet opgemerkt worden dat een aantal 

ondersteunende taken extern wordt ingehuurd en als materiële uitgaven verantwoord wordt (bijv. 

personeel-, salaris- en financiële administratie). De dekkingsgraad van het eigen vermogen ten opzichte 

van de totale lasten is 32% (2014: 36%). Het aandeel personele lasten als percentage van de rijksbijdrage 

is iets gedaald tot 92% (2014: 95%). 
 

Grenswaarden budgetbeheer 2015 2014 2013 2012   
Rijksbijdragen/baten: 93% 91% 90% 85%   
Personele lasten/totale lasten 85% 86% 78% 77%   
EV/totale lasten 32% 36% 41% 35%   
Personele lasten / rijksbijdragen 92% 95% 86% 91%   
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Treasurybeleid 

Het treasurybeleid voldoet aan de normen van beleggen en belenen van publieke middelen, zoals in de 

regeling van OCW ‘beleggen en belenen 2010’ is vastgelegd. De uitgangspunten van het treasurybeleid 

zijn: 

• het vermijden van risicovolle beleggingen; 

• het optimaliseren van het rendement; 

• de tijdige beschikbaarheid van voldoende middelen op de rekening courant; 

• het creëren van voldoende functiescheiding bij het aangaan van grote transacties. 
 

 
Minimaal een keer per jaar rapporteert de bestuurder aan de audit commissie en de Raad van Toezicht 

over de uitvoering van het treasurybeleid. 

In het verslagjaar 2015 zijn geen liquiditeitsproblemen geweest. De relatief hoge stand van de rekening 

courant eind 2015 is aanleiding om met het nieuwe administratiekantoor te zoeken naar een 

effectievere beheersing ervan. Daartoe worden de liquiditeiten van SOON aangehouden binnen het 

stelsel van rekeningen bij de RABO bank via het AK Concent. 
 

 

6.2 Continuïteitsparagraaf 
 
 

Met de continuïteitsparagraaf kan iedere belanghebbende en belangstellende kennis nemen van de 

wijze waarop SOON omgaat met de financiële gevolgen van het gevoerde en nog te voeren beleid. De 

paragraaf draagt tevens bij tot tijdige signalering van situaties die mogelijke om maatregelen vragen. 

Daarmee wordt voorkomen dat in een (te) laat stadium de noodzaak tot ingrijpen helder wordt. Deze 

paragraaf volgt de leidraad van de Minister van Onderwijs en bestaat uit: ‘gegevensset’ en ‘overige 

rapportages’. 
 

6.2.1 Gegevensset  
 

 
Kengetallen personeel 

In de begroting 2016 en in het bestuursformatieplan 2016 is de formatie voor de komende schooljaren 

opgenomen. In de begroting 2016 is uitgegaan van een iets lager leerlingaantal en licht dalende 

formatie. In het bestuursformatieplan 2016 is de formatie voor het komende schooljaar sterker 

neerwaarts bijgesteld tot 335,9 fte. Door een groeiend leerling aantal neemt deze daarna weer 

geleidelijk toe. In schooljaar 2018/2019 wijken beide formatie getallen nauwelijks van elkaar af. 
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✓ 
 
 

Meerjaren begroting 2016-2019 

De begroting van SOON is de optelsom van de onderliggende schoolbegrotingen. Hiervoor is het 

begrotingsmodel van de PO-raad gebruikt. De begrotingsbestanden zijn gedetailleerd en bevatten veel 

informatie. Alle scholen dragen bij in de ‘bovenschoolse’ kosten, w.o. verlofregelingen en 

onderhoudskosten schoolgebouwen. Alle afzonderlijke schoolbegrotingen zijn getoetst op: volledigheid, 

consistentie, samenhang en tijdigheid. 
 

In de begroting is ook het meerjaren perspectief tot 2019 opgenomen. Voor 2016 wordt nog een verlies 

geprognosticeerd, maar daarna is de begroting weer sluitend. De baten nemen vanwege toename 

leerlingaantal gestaag toe van € 26,5 miljoen in 2016 tot € 28,3 miljoen in 2019. De lasten stijgen minder 

hard. Van € 27,1 miljoen in 2016 tot € 27,8 miljoen in 2019. 

 

Aandachtspunten bij het opstellen van de meerjaren begroting 2016-2019 waren: 

De inkomsten en uitgaven passend onderwijs zijn in evenwicht en stapsgewijs opgehoogd. 

Uitgaven binnen- en buitenkant onderhoud; 

Lagere bekostiging vanwege herijking gewicht leerlingen (onderzoek Deloitte); 

School specifieke projectbegrotingen 
 

In de meerjaren begroting 2016-2019 is niet sprake van incidentele baten en lasten, anders dan het 

uitvoeringsprogramma onderhoud en het investeringsprogramma ICT & leermiddelen. 
 

Meerjaren begroting 2016-2019 

Baten en lasten jaarrekening Begroot Begroot Begroot Begroot 

2015 2016 2017 2018 2019 

Baten  
3.1 Rijksbijdragen OCW  € 24.240.032 € 24.734.453 € 25.625.055 € 26.301.033 € 26.592.444 

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies € 1.373.217 € 1.393.088 € 1.380.708 € 1.353.153 € 1.350.286 

3.5 Overige baten  € 557.856 € 348.942 € 329.692 € 329.692 € 329.692 

 € 26.171.105 € 26.476.483 € 27.335.455 € 27.983.878 € 28.272.422 

Lasten     
4.1 Personeelslasten  € 22.226.140 € 22.360.042 € 22.196.902 € 22.275.903 € 22.378.950 

4.2 Afschrijvingen € 873.453 € 729.057 € 797.403 € 788.461 € 757.834 

4.3 Huisvestingslasten € 2.113.778 € 2.042.399 € 1.948.289 € 1.974.376 € 1.999.778 

4.4 Overige instellingslasten € 1.922.098 € 1.981.935 € 2.144.226 € 2.456.120 € 2.539.464 

 € 27.135.469 € 27.113.433 € 27.086.820 € 27.494.860 € 27.676.026 

      
saldo financiële baten en lasten  € 64.991 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 

  
Saldo baten en lasten  € -899.373 € -596.950 € 288.635 € 529.018 € 636.396 

 

“Voor de goede orde wijzen wij de lezer erop, dat voorliggende meerjarenbegroting vóór beleidswijzigingen is, en 

uitgaat van de huidige (bekende) wet- en regelgeving. Waarbij de kans groot is dat de realisatie daarvan in de 

toekomst altijd zal afwijken, ook mede omdat de praktijk weerbarstig is. Er is in dit verslag niet gewerkt met 

scenario's, noch hebben wij aan de accountant opdracht gegeven om bovenstaande meerjarenbegroting te 

controleren." 

 
Meerjaren Balans 2016-2019 

De balans is een momentopname ultimo verslagjaar en minder nauwkeurig te prognosticeren, dan de 

baten en lasten. Onderstaand de balans in meerjaren perspectief. Vertrekpunt vormt de stand ultimo 

2015. De ‘ontwikkeling’ van de balansposten opgenomen in de begroting 2016 zijn aangehouden. 



25 

 

 

 

BALANS 

begroting 2016 
 jaarrekening 

2015 
 Begroot 

2016 
 Begroot 

2017 
 Begroot 

2018 
 Begroot 

2019 

vaste activa  
Materiële vaste activa  € 3.605.578 € 4.487.971 € 4.106.038 € 3.639.047 € 2.978.613 

Vlottenede activa      
Vorderingen € 2.250.000 € 2.250.000 € 2.250.000 € 2.250.000 € 2.250.000 

Liquide middelen € 6.575.528 € 5.011.285 € 5.679.058 € 6.646.753 € 7.983.374 

      
Totaal Activa € 12.431.106 € 11.749.256 € 12.035.096 € 12.535.800 € 13.211.987 

   
Passiva 

totaal eigen vermogen €  8.624.461 €  8.027.511 €  8.316.146 €  8.845.164 €  9.481.560 

Voorzieningen € 697.687 € 721.745 € 718.950 € 690.636 € 730.427 

kortlopende schulden €  3.220.311 €  3.000.000 €  3.000.000 €  3.000.000 €  3.000.000 

Totaal passiva € 12.542.459 € 11.749.256 € 12.035.096 € 12.535.800 € 13.211.987 

 

Kengetallen vermogens- en budgetbeheer 

Voor de kengetallen vermogens- en budgetbeheerder geldt hetzelfde als de balans. De jaarrekening   

2015 vormt vertrekpunt en de ontwikkelingen in de begroting zijn ‘gevolgd’. De kengetallen 

vermogensbeheer tonen ten opzichte van de jaarrekening 2015 een opwaartse trend. De 

vermogenspositie is ruim op orde. Alle kengetallen liggen boven de bovengrens behalve de rentabiliteit. 

De kengetallen budgetbeheer zijn vrij stabiel. Kengetallen met personele lasten hebben een neerwaartse 

trend. 
 

   jaarrekening 

2015 

Begroot 

2016 

Begroot 

2017 

Begroot 

2018 

Begroot 

2019 Grenswaarden  vermogensbeheer ondergrens bovengren 

Solvabiliteit (EV+VZ/TV) 30% geen 74% 74% 75% 76% 77% 

Kapitalisatiefactor (TV/TB) geen 35% 47% 44% 44% 45% 46% 

Liquiditeit (VA/VS) 1,0 1,5 2,8 2,4 2,6 3,0 3,4 

Rentabiliteit 0% 5% -3% -2,3% 1,1% 1,9% 2,2% 

        
   jaarrekening 

2015 

Begroot 

2016 

Begroot 

2017 

Begroot 

2018 

Begroot 

2019 Grenswaarden  budgetbeheer   
Rijksbijdragen/baten:   93% 93% 94% 94% 94% 

Personele lasten/totale lasten   85% 84% 81% 80% 79% 

EV/totale lasten   32% 30% 31% 32% 34% 

Personele lasten / rijksbijdragen   92% 90% 87% 85% 84% 

 
 

 
6.2.2 Overige rapportages 

 

 
Achtereenvolgens komen aan de orde: 

• Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersing- en controle systeem 

• Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden 

• Rapportage toezichthoudend orgaan. 
 

 
 

6.2.2.1 Planning & Control 

 
De planning en control cyclus is voldoende op orde, het is de ambitie om deze op een hoger niveau te 

krijgen. In 2015 is overgestapt naar een nieuw administratie kantoor. Hierdoor werd het mogelijk de 

webbased applicatie ‘insite’ ten behoeve van de directeuren in te richten. Zij kunnen hun 

budgetuitputting en formatieve bezetting online volgen. Dagelijks wordt deze informatie ververst. Voor 

2016 is een plan van aanpak opgesteld. Nieuwe instrumenten worden ingericht en bestaande krijgen 

een kwaliteitsimpuls. 
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Het planning & control instrumentarium bestaat nu o.a. uit: de begroting (incl. schoolbegrotingen), 

bestuursformatieplan, tussentijdse voortgangsrapportages en jaarrekening. De betrouwbaarheid en de 

consistentie zijn van voldoende niveau. Komend jaar zal deze worden uitgebreid met 

verantwoordingsrapportages aan CvB en RvT (inclusief forecast tot einde kalenderjaar) en een 

dynamische  liquiditeitsprognose. 
 

Vanaf tweede helft 2015 heeft SOON haar stafbureau, met uitzondering van de controller aangesteld op 

interim-basis, weer bemenst met eigen personeel en heeft daardoor de bedrijfsvoering zodanig op orde, 

dat er binnen bepaalde bandbreedte geen verrassingen zullen optreden. 
 

 
6.2.2.2 Risicoparagraaf 

 
Stichting Openbaar Onderwijs Noord wil proactief inspelen op de financiële, strategische en operationele 

risico’s. In 2016 wordt aanvang gemaakt met risicomanagement waarbij onderscheid gemaakt wordt in 

risico’s voortvloeiend uit externe ontwikkelingen en risico’s die onderdeel zijn van interne  

bedrijfsvoering. Onderstaand een aantal ontwikkelingen, met daarbij en korte toelichting op de 

mitigerende  maatregelen. 
 

Werkgelegenheid 

Ondanks toekomstige groei van leerling aantallen neemt de werkgelegenheid in 2016 af, om daarna  

weer toe te nemen. Het plaatsen van medewerkers in het RDDF was onvermijdelijk. Bij het opstellen van 

het bestuursformatieplan 2016 is effectuering van de RDDF-ers onderwijzend personeel niet nodig 

gebleken. Helaas gold dit niet voor het onderwijs ondersteunend personeel dat in het RDDF was 

geplaatst. Dit betrof 1,96 fte. 
 

Door strakke sturing op de uitgangspunten van het formatieproces is het gelukt om de overmaat in de 

bezetting via ‘natuurlijke’ uitstroom, stopzetting tijdelijke dienstverbanden en vertrek bevorderende 

maatregelen weg te werken. 
 

Bij dalende werkgelegenheid is het een risico dat er minder instroom is van jong personeel. Het 

aannamebeleid van SOON is enerzijds restrictief (kostenbeheersing) en anderzijds gericht op het in 

balans houden van de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand. Zorgvuldige monitoring en 

prognotisering van de leerlingenaantallen dient gedwongen uitstroom zoveel mogelijk te voorkomen. 

Voor de komende begrotingsproces is een goede en betrouwbare leerlingprognose essentieel. 
 

Leerling prognoses 

Periodiek wordt de leerling prognose geüpdatet; dit met behulp van het scenariomodel PO-raad, 

gemeentelijke cijfers en data uit onze leerling administratie. De huidige methodiek van ons 

bestuursformatieplan biedt voldoende mogelijkheden om op schoolniveau tijdig te sturen op dalend dan 

wel stijgende leerlingaantallen. 

 
Wachtgelders 

In het kader van financiële rechtmatigheid zijn de procedures omtrent de eigen wachtgelders aangepast. 

Van iedere medewerker die uit dienst treedt en een uitkering bij het Participatiefonds aanvraagt wordt 

de instroomtoets uitgevoerd. In geval van herbenoemingsverplichting wordt een voormalige 

medewerker over mogelijke vacature ruimte geïnformeerd en bij gelijke geschiktheid met voorrang 

geplaatst. In 2016 wordt voor de processen en procedures een nieuwe AO/IC opgesteld. 
 

Huisvesting 

De onderwijshuisvesting is een punt van aandacht. Als het aan het schoolbestuur ligt zal er vanuit de 

gemeente Amsterdam veel meer geld beschikbaar gesteld moeten worden. SOON heeft veel locaties, 

welke in kwaliteitsniveau sterk verschillen. De federatie openbaar onderwijs Amsterdam waar stichting 



27 

 

 

SOON deel van uitmaakt bundelt haar krachten om de problematiek rondom onderwijshuisvesting beter 

op de kaart te krijgen. Op deze manier is zij een eenduidige gesprekspartner voor de gemeente 

Amsterdam. 
 

Passend onderwijs 

Met de invoering van Passend Onderwijs zijn geldstromen anders gaan lopen. SOON participeert in het 

samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen. In de begroting 2016 is defensief begroot. 
 

Cyberrisk 

De inzet van nieuwe technologieën zoals Social Media, Mobile Devices en Cloud Computing stelt hogere 

eisen aan informatiebeveiliging en verandert de manier waarop SOON moet kijken naar Cyberrisk. In 

2016 zal in het kader van de digitale veiligheid en privacy beleid opgesteld dienen te worden, inclusief 

protocollen en meldcodes. 
 

 
6.2.2.3 Rapportage vanuit toezichthoudend orgaan. 

 
De reguliere planning en control documenten (begroting, jaarrekening, kwartaalrapportages, 

bestuursformatieplan, ed.) worden geagendeerd en ter goedkeuring aangeboden aan de raad van 

toezicht. Het college van bestuur legt in iedere vergadering van de raad van toezicht verantwoording af. 

Op deze wijze wordt het toezichthoudend orgaan betrokken bij het beleid en kan de bestuurder 

adviseren. Ook legt het CvB alle stukken en besluiten voor die conform de statuten en het handboek 

Governance vooraf goedkeuring van de RvT behoeven. 

 
Verder wordt verwezen naar het volledige verslag van de raad van toezicht aansluitend in het volgende 

hoofdstuk. 
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B. Bericht Raad van Toezicht 
 

Door alle bestuurlijke en organisatorische ontwikkelingen in 2014, welke uiteindelijk geleid hebben tot 

een onderzoek met als gevolg dat de voltallige Raad van Toezicht hun positie ter beschikking stelde, 

stond 2015 in het teken van de werving en de start van een nieuwe Raad van Toezicht. De Raad van 

Toezicht is hierbij ondersteund door een extern adviseur, deze adviseur is vanuit de gemeente 

Amsterdam toegevoegd aan de raad. De ondersteuning van deze adviseur heeft zich met name gericht 

op het werven van de nieuwe Raad van Toezicht en de nieuwe bestuurder. 

 
Per 1 juli 2015 is de nieuwe Raad van Toezicht geïnstalleerd. De volledige bezetting is terug te vinden in 

artikel 2.1.2 van het bestuursverslag. De nieuwe bestuurder is met ingang van 1 november 2015 gestart. 

 
In 2015 heeft de Raad zeven maal vergaderd. Thema’s waren jaar- en bestuursverslag 2014, de begroting 

2016 en de meerjarenbegroting van 2016. Verder heeft de raad gekeken naar de huidige stand van de 

organisatie, zijn risico’s geanalyseerd en is gestart met het werken binnen de aanwezige governance- 

structuur die in 2016 nader wordt ingevuld. 

 
De raad heeft energie gestoken in het leren kennen van de organisatie SOON. Dit deed zij door te 

spreken met de GMR, de directeuren en door het afleggen van schoolbezoeken. 

 
Daarnaast heeft de Raad kennis gemaakt met de wethouder onderwijs van de gemeente Amsterdam en 

is deelgenomen aan een bijeenkomst van de Federatie Openbaar Onderwijs Amsterdam voor de Raden 

van Toezicht van de respectievelijke besturen voor openbaar onderwijs in de stad. 

 
De Raad heeft de afgelopen periode veel enthousiasme en betrokkenheid ervaren bij de medewerkers 

van SOON en heeft er vertrouwen in dat SOON haar potentie gaat waarmaken. 
 
 
 

Jan de Haas 

Voorzitter Raad van Toezicht 

Stichting Openbaar Onderwijs Noord 

Juni 2016 
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C. Bericht GMR 
 

Iedere school van SOON kan vertegenwoordigt zijn in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

(GMR) met een ouder- en een leerkracht. In 2015 waren er 14 leerkrachten (2013: 14) en 10 ouders 

(2013: 9) lid van de GMR. 

Doel is en blijft om van iedere school 2 vertegenwoordigers in de GMR te hebben. 

 
In 2015 heeft de GMR 6 maal regulier vergaderd – deze vergaderingen bestaan uit een intern gedeelte en 

een gedeelte met het bevoegde gezag (directie en/of staf). Als vaste onderwerpen staan de begroting, de 

jaarrekening, het bestuursformatieplan en de vakantieregeling op vaste momenten op de agenda. 

De GMR heeft inzake bovenstaande onderwerpen positief ingestemd en/of geadviseerd en waar nodig 

aanvullende adviezen gegeven. 

 
Doordat 2015 is begonnen met een interim-bestuurder en een afgetreden Raad van Toezicht, zijn in 2015 

voornamelijk de vaste en niet te vermijden onderwerpen behandeld. Specifiek genoemd kunnen worden 

de keuze voor het basismodel bij de invoering van de nieuwe cao, het deelnemen aan de flexpool van de 

federatie openbaar onderwijs Amsterdam voor vervangen en het worden van eigen risicodrager 

ziekteverzuim. 

 
Daarnaast hebben een aantal GMR-leden plaatsgenomen in de benoemingscommissies voor een nieuwe 

Raad van Toezicht en voor een nieuwe bestuurder. 

 
De GMR heeft er vertrouwen in dat na een tussenjaar 2015 er vanaf 2016 verder gebouwd kan worden 

aan het openbaar onderwijs in Noord. 
 
 
 
Ingrid van der Hoorn 

Voorzitter GMR 

Stichting Openbaar Onderwijs Noord 

Juni 2016 
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D. Jaarrekening 2015 
 

 

Algemene toelichting 

 

Grondslagen 
 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de regeling Jaarverslag Onderwijs 

(WJZ/2007/50507) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de wijziging van de 

Regeling Jaarverslag Onderwijs (VO/FBI-2009/107875) d.d. 28 april 2009 en WJZ-2010/237131 d.d 

22 september 2010. In deze regelingen worden Titel 9 Boek 2 BW en de Richtl ijnen voor de 

Jaarverslaggeving ook van toepassing verklaard op de onderwijssector. De jaarrekening is 

opgemaakt in Euro's d.d.: 22 juni 2016 

 

Oordelen en schattingen 

Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de 

leiding van de groep zich diverse oordelen en schattingen. De belangrijkste oordelen en schattingen, 

inclusief de bijbehorende veronderstellingen zijn toegelicht bij de posten waar deze van toepassing 

zijn. 

 

Schattingswijziging 

Met ingang van dit verslagjaar is de voorziening jubilea opnieuw berekend waarbij aansluiting is 

gezocht bij het model van de PO-raad. Dit heeft geresulteerd in een hogere disconteringsvoet (van 

1% naar 2,5%). 

Deze schattingswijziging heeft geleid tot een vrijval van de voorziening die ten gunste van het 

resultaat 2015 wordt gebracht. Het effect van de aanpassing op de exploitatie van 2015 bedraagt € 

26.041. 

 

Onder materiële vaste activa heeft in 2015 een aanpassing van de afschrijvingstermijnen van de 

ICT-activa plaatsgevonden. Het effect van de aanpassing op de exploitatie van 2015 bedraagt 

€285.884. 

 

Salderen 

Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen 

uitsluitend indien en voor zover: een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en 

de post van het vreemd vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen enhet stellige voornemen 

bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen. 

 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva 
 

Voorzover niet anders is vermeld in deze toelichting worden de activa en passiva gewaardeerd 

tegen nominale waarde. 

 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa in eigen gebruik worden gewaardeerd tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs 

of vervaardigingsprijs) verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere 

waardeverminderingsverliezen. De activa waarvan de waarde meer dan € 500 bedraagt worden 

geactiveerd. Alle jaarlijkse onderhoudskosten worden direct in de winst- en verliesrekening verwerkt. 

De afschrijving is lineair en gebaseerd op de verwachte gebruiksduur, rekening houdend met de 

restwaarde. Indien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde 

in de loop van de tijd wijzigingen ondergaat, worden zij als een schattingswijziging verantwoord. 
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Buiten gebruik gestelde materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de kostprijs dan wel de 

lagere opbrengstwaarde. Indien de verwachte opbrengstwaarde belangrijk hoger is dan de 

boekwaarde en besloten is tot verkoop, wordt overgegaan tot een incidentele herwaardering die 

verwerkt wordt in een herwaarderingsreserve. Bij de realisatie van de waardestijging wordt de 

herwaardering als een afzonderlijke post in de winst-en-verliesrekening verwerkt. 

 

Een materieel vast actief wordt niet langer in de balans opgenomen na vervreemding of wanneer 

geen toekomstige prestatie-eenheden van het gebruik of de vervreemding worden verwacht. 

 

De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd: 

Gebouwen en terreinen 3,3%-10% 
Inventaris en apparatuur 3,3%-25% 
Leermiddelen 6,7%-12,5% 

 
 

Vorderingen 

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor 

het risico van oninbaarheid van de vorderingen. Het Ministerie van OCW heeft de subsidie 

toegekend per schooljaar. Deze toekenningen worden voor 5/12 toegerekend aan het boekjaar.  

 

Liquide middelen 

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, vrij ter beschikking. 

 

Algemene reserve publiek 

Deze reserve betreft het deel van het eigen vermogen dat gerealiseerd wordt op basis van de 

reguliere onderwijstaak. 

 

Reserve eerste waardering 

In verband met het activeren van bezittingen met ingang van boekjaar 2005 heeft een nulmeting 

plaatsgevonden. Op basis van deze nulmeting is deze reserve gevormd. De afschrijvingscomponent 

wordt naar rato onttrokken aan deze reserve en valt jaarlijks vrij ten gunste van de algemene 

reserve. 

 

Reserve  Herfstakkoord 

Deze reserve is in 2013 gevormd. Over de bestemming heeft nog geen besluitvorming 

plaatsgevonden. 

 

Bestemmingsreserve privaat schoolfonds 

Dit betreft het vermogen onstaan uit het resultaat van de ouderbijdragen en de kosten ten laste van 

die ouderbijdragen. Dit resultaat wordt jaarlijks gemuteerd op het schoolfonds. 

 

Voorziening Onderhoud 

De voorziening Onderhoud is opgebouwd op basis van meerjarenonderhoudsplannen van de 

scholen. 

 

Voorziening Personeel 

Eind 2014 en begin 2015 is met een aantal medewerkers afspraken gemaakt voor een passend 

vertrek.Voor die kosten is deze voorziening gecreëerd. Per 31-12-2015 is aan deze voorziening 

gedoteerd voor vertrek bevorderende maatregelen voor in het RDDF geplaatste medewerkers.  

 

Voorziening  jubileumuitkeringen 

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen 
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moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de 

voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de 

desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden 

gewaardeerd tegen nominale waarde, met uitzondering van de voorziening jubileumuitkeringen. 

 

De voorziening Jubileumuitkeringen bevat de verplichtingen van het bevoegd gezag jegens haar 

personeelsleden. Deze voorziening is ingericht op basis van geboortejaar, werktijdfactor, 

salarisschaal en jubileumjaren van het personeel. en is gewaardeerd tegen contante waarde met 

een rekenrente van 2,5%, waarbij rekening is gehouden met blijfkansen. 

 

Voorziening Spaarverlof 

De voorziening Spaarverlof is bestemd voor op te nemen spaarverlof voor personeel die hiervoor 

hebben ingelegd. 

 

Voorziening duurzame inzetbaarheid 

De voorziening duurzame inzetbaarheid wordt gevormd op basis van de ingediende verlofplanning 

van een personeelslid. Op basis van deze planning wordt het verlofsaldo bepaald. Dit saldo wordt 

contant gemaakt tegen het geldende discontopercentage. De regeling duurzame inzetbaarheid is 

nieuw en er worden nog maar zeer beperkt verlofplanningen gemaakt op basis van deze regeling. 

De voorziening wordt pas opgenomen als de verplichting betrouwbaar is te schatten. 

 

Pensioen 

De stichting heeft ten behoeve van haar medewerkers een pensioenregeling afgesloten die 

kwalificeert als een toegezegde bijdrageregeling. De stichting loopt geen risico met betrekking tot 

toekomstige actuariële verliezen en heeft enkel de verplichting de overeengekomen bijdragen aan 

het pensioenfonds te betalen. Deze bijdragen worden rechtstreeks in de winst- en verliesrekening 

verwerkt. De nog te betalen en terug te ontvangen bijdragen worden opgenomen onder de 

kortlopende schulden, respectievelijk vorderingen. 

 

Kortlopende schulden 

Schulden worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs tenzij anders vermeldt.  

 

Financiële instrumenten Algemeen 
 

De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het schatten 

van de omvang van risico’s die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in de 

balans opgenomen financiële instrumenten. 

 

De primaire financiële instrumenten anders dan derivaten, dienen ter financiering van de pperationele 

activiteiten van  de groep of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Er is geen sprake van afgeleide 

financiële instrumenten (derivaten). 

De belangrijkste risico’s uit hoofde van de financiële instrumenten zijn het kredietrisico, het 

liquiditeitsrisico, het kasstroomrisico en het prijsrisico bestaande uit het rente- en marktrisico. 

 
Het beleid van stichting om deze risico’s te beperken, luidt als volgt: 

 
Renterisico 

De stichting heeft geen langlopende vorderingen dan wel leningen. Derhalve is er in beperkte mate 

sprake van renterisico’s. 
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Marktrisico 

Het marktrisico voor de onderwijsinstelling is minimaal. Wel ziet zij zich geconfronteerd met van 

toepassing zijnde wet- en regelgeving. Dit risico wordt beheerst door specifieke aandacht voor deze 

regelgeving op te nemen in de reguliere bedrijfsuitoefening en periodiek constructief overleg met 

toezichthoudende instanties. 

 
Kredietrisico 

De overige vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren betreffen vorderingen op subsidie-

verstrekkers en vorderingen op overige debiteuren. Het kredietrisico in deze vorderingen is beperkt.  

 
Liquiditeitsrisico 

Het risico dat toekomstige kasstromen verbonden aan een monetair financieel instrument fluctueren in 

omvang is minimaal, aangezien er per ultimo 2015 geen sprake is van langlopende vorderingen dan 

wel leningen. Het saldo van de liquide middelen is voldoende om aan de lopende verplichting te kunnen 

voldoen. 

 
Liquide middelen, vorderingen en kortlopende schulden 

Gezien de korte looptijd van deze instrumenten benadert de boekwaarde de waarde in het economisch 

verkeer. 

 

Grondslag voor bepaling van het resultaat 
 

De jaarrekening wordt opgesteld op basis van historische kosten. Voor een juiste weergave heeft er 

onder enkele posten een her-rubricering plaatsgevonden van de cijfers in 2014. Baten en lasten 

worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Hierbij worden de bijdragen vanuit 

het Ministerie van OCW toegerekend op basis van 7/12e en 5/12e deel. Lasten en risico's die hun 

oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden verwerkt in het verslagjaar. Financiële en 

buitengewone baten en lasten worden afzonderlijk in de staat van baten en lasten verantwoord.  

 

Grondslagen bij opstellen kasstroomoverzicht 
 
Toepassing indirecte methode 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij het gebruik van de indirecte 

methode wordt de kasstroom uit operationele activiteiten afgeleid uit het resultaat. Het resultaat waar 

het kasstroomoverzicht van uitgaat, wordt aangepast aan de volgende posten:  

 mutaties in voorraden en operationele vorderingen en handelsdebiteuren en handelscrediteuren 

 voorzieningen en overlopende posten maar geen investeringscrediteuren;  

 resultaatposten die geen kasstroom tot gevolg hebben in dezelfde periode;  

 resultaatposten waarvan de ontvangsten en uitgaven niet classificeren als operationele activiteiten, 

maar als investerings- of financieringsactiviteiten.  

 

Begrip geldmiddelen 

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.   

 

Rubricering van ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest  

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en zijn opgenomen onder de kasstroom uit 

operationele activiteiten 



Balans per 31 december 2015  (na voorstel resultaatbestemming)  

34 
 

A C T I V A 

 
Vaste activa 

 
1.2 Materiële vaste activa 

1.2.1 Gebouwen en terreinen 

1.2.2 Inventaris en apparatuur 

1.2.3 Leermiddelen 

Totaal Materiële vaste activa 

Totaal Vaste activa 

Vlottende Activa 

 
1.5 Vorderingen 

1.5.1 Debiteuren 

1.5.2 Ministerie van OCW 

1.5.6 Overige overheden 

1.5.7 Overige vorderingen 

1.5.8 Overlopende activa 

Totaal Vorderingen 

 
1.7 Liquide middelen 

Totaal Vlottende activa 

Totaal Activa 

 

P A S S I V A 

 
2.1 Eigen vermogen 

2.1.1 Algemene reserves publiek 

2.1.2 Bestemmingsreserves publiek 

2.1.3 Bestemmingsreserves privaat 

Totaal Eigen vermogen 

2.2 Voorzieningen 

2.2.1 Voorziening gebouwonderhoud 

2.2.2 Personeelsvoorzieningen 

Totaal Voorzieningen 

2.4 Kortlopende schulden 

2.4.3 Crediteuren 

2.4.4 OCW / LNV 

2.4.7 Belastingen en sociale premies 

2.4.8 Schulden terzake van pensioenen 

2.4.9 Overige kortlopende schulden 

2.4.10 Overlopende passiva 

Totaal Kortlopende schulden 

Totaal Passiva 

 

BALANS PER 31 DCEMBER NA RESULTAATBESTEMMING 

 
31-12-2015 31-12-2014 

 
 
 
 
 
 

 
118.103 125.025 

2.640.007 2.329.193 

847.468    824.354    

3.605.578 3.278.572 

3.605.578 3.278.572 
 

 
 
 
 

210.163 338.241 

1.224.892 1.305.815 

536.725 144.504 

288.824 415.707 

100.749    1.142    

2.361.353 2.205.409 

 

6.575.528 
 

8.203.577 

8.936.881 10.408.986 

12.542.459 13.687.558 

 
 
 
 
 
 

7.478.365 8.388.632 

1.087.392 1.135.201 

58.704    0    

8.624.461 9.523.833 

 
 

435.484 800.000 

262.203    687.293    

697.687 1.487.293 

 
 

591.012 0 

323.251 0 

836.839 859.916 

218.845 257.507 

259.335 821.362 

991.029    737.647    

3.220.311 2.676.432 

12.542.459 13.687.558 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 
 
 

 2015  2014 

werkelijk begroting werkelijk 

 

 
3. Baten 

 

 
 

24.240.032 

 

 
 

23.676.747 

 

 
 

23.750.418 
 
3.1 Rijksbijdragen OCW 

3.2 Overige overheidsbijdragen 

3.5 Overige baten 

Totaal Baten 

1.373.217 1.241.784 1.524.510 

557.856 311.306 824.252 

26.171.105 25.229.837 26.099.180 

 
 
 
 
 

22.226.140 

 
 
 
 
 

22.415.895 

 
 
 
 
 

22.506.295 

4. Lasten 

 
4.1 Personele lasten 

4.2 Afschrijvingen 

4.3 Huisvestingslasten 

4.4 Overige instellingslasten 

Totaal Lasten 

873.453 661.008 542.273 

2.113.778 2.013.722 2.093.439 

1.922.098 1.919.133 2.194.589 

27.135.469 27.009.758 27.336.596 

 
 

 
 
 

-964.364 

 
 
 
 
 

-1.779.921 

 
 
 
 
 

-1.237.416 

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 

 
Saldo Baten en Lasten 

5 Financiële baten en lasten  
69.201 

 
50.000 

 
65.955 5.1 Financiële baten 

5.4 Financiële lasten 

Saldo Financiële baten en lasten 

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 

4.210 820 4.055 

64.991 49.180 61.900 

-899.373 -1.730.741 -1.175.516 

   

Resultaat -899.373 -1.730.741 -1.175.516 
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2015 

 
2015 2014 

 

 
 

Kasstroom uit operationale activiteiten  
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering  -964.364  -1.237.415 

 

Aanpassingen voor: 

- Afschrijvingen 

  
 

873.453 

  
 

542.273 

- Mutaties voorzieningen  -789.606  523.257 

Mutaties werkkapitaal: 

- Vorderingen 

 
-155.944 

  
57.248 

 

- Kortlopende schulden   543.879  
387.935 

  -558.660  
-501.412 

 

Ontvangen interest 
 

69.201 
  

65.851 
 

Betaalde interest   -4.210  
64.991 

  -4.055  
61.796 

Kasstroom uit operationale activiteiten  -427.591  -611.501 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten     
(Des)investeringen materiële vaste activa  -1.200.458  -926.240 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten  -1.200.458  -926.240 

Mutatie liquide middelen  -1.628.049  -1.537.741 

 
Beginstand liquide middelen 

  
8.203.577 

  
9.741.318 

Mutatie liquide middelen  -1.628.049  -1.537.741 

Eindstand liquide middelen  6.575.528  8.203.577 
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Stichting Openbaar Onderwijs Noord 

Bestuursnummer 42553 

Adres Papaverweg 34 

1032KJ Amsterdam 

Telefoon 020-8201410 

E-mail info@soon.nl 
 

Contactpersoon F. van Batenburg 

Telefoon 020-8201410 

E-mail f.vanbatenburg@openbaaronderwijsnoord.nl 
 

20SH OBS IJplein 

Gedempte Insteekhaven 85 

1021 RA AMSTERDAM 

20XY De Weidevogel 

Dorpsweg Ransdorp 31 

1028 BK AMSTERDAM 

20YX SSBO Universum 

Th. Weeversweg 4 

1025 AW AMSTERDAM 

20ZB Buikslotermeer 

Breedveld 7 

1025 PZ AMSTERDAM 

20ZD De Poolster 

Plejadenplein 40 

1033 VL AMSTERDAM 

20ZE De Vier Windstreken 

Parlevinker 11 

1034 PX AMSTERDAM 

20ZR Basisschool Boven 't IJ 

Kampina 5 

1025 DD AMSTERDAM 

20ZT Het Vogelnest 

Mussenstraat 59 

1021 CS AMSTERDAM 

20ZU IKC Zeven Zeeën 

Banneplein 111 

1034 DN AMSTERDAM 

20ZV Twiske 

Pandorinastraat 7A 

1034 VR AMSTERDAM 

20ZW De Klimop 

Varenweg 6 

1031 CB AMSTERDAM 

20ZS De Piramide 

Houdringe 2 

1025 BA AMSTERDAM 

21AH IJdoorn-School 

Werengouw 83 

1024 NN AMSTERDAM 

21AI De Krijtmolen 

Molenwijk 8 

1035 EE AMSTERDAM 

28DD IKC Noordrijk 

Braeburnstraat 1 

1036 LD AMSTERDAM 

30FG Overhoeks 

Chrysantenstraat 28 

1031 HT AMSTERDAM 
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